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  ZÁPISNICA 
z 16. zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 15.08.2021 

Začiatok zasadnutia: 12:30 hod. 

 

 

Prítomní:                                                                    Ospravedlnení:  - - - -   

Starosta:          Viliam Popaďák 

Poslanci OZ:    Mgr. Radoslav Hanusin 

                          Ing.Peter Hric 

                          Michal Orenič 

                          Mikuláš Nemčík 

                          Lukáš Horváth 

 

Hostia:              Ing.Matej Škrabala 

 

 

 

 

 

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci 

Obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5 poslanci, teda zasadnutie OZ je 

v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

uznášaniaschopné.             
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Ad 1)  PROGRAM ZASADNUTIA 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cabove otvoril a viedol Viliam Popaďák  starosta obce. V 

úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Starosta obce oboznámil 

všetkých prítomných s  návrhom  programu rokovania 16. zasadnutia. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o plnení uznesení OZ 

4. Schválenie Návrhu VZN č.1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Cabov 

5. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cabov 

6. Prerokovanie žiadosti Ing. Mateja Škrabalu o vydaní stanoviska k výstavbe rodinného domu, 

príjazdovej cesty a drobnej stavby na LV75, CKN 66 v k.ú. Cabov 

7. Schválenie zakúpenia prívesného vozíka za osobné motorové vozidlo Dacia DASTER pre 

potreby obce, na základe vykonaného prieskumu trhu 

8. Projektová dokumentácia: „Vjazd na pozemok – oprava premostenia“, miesto stavby parc.č. 

199/1,206/3,517,528/1 k.ú. Cabov 

9. Informácia o požiadavkách MŠ v Cabove 

10. Informácia o vykonaní kontroly v obci Cabov zameraná na odvody poistného na sociálne 

poistenie a kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených v zmysle zákona č. 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 

11.  Diskusia – Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné námietky. 

 

K bodu 1 – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A.SCHVAĽUJE 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 
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Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice   

Starosta obce určil zapisovateľa  zápisnice pána Lukáša Horvátha. Za overovateľov zápisnice určil 

Ing. Petra Hrica a pána Mikuláša Nemčíka.  

K bodu 2 – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A.SCHVAĽUJE 

- 1. zapisovateľa: Lukáša Horvátha  

- 2. overovateľa zápisnice: Ing. Petra Hrica, Mikuláša Nemčíka 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý 

Ad 3) Informácia o plnení uznesení  

Uznesenia zo 15. zasadnutia OZ sú splnené. 

K bodu 3 – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. BERIE NA VEDOMIE 

- 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý 

Ad 4) Schválenie Návrhu VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Cabov 

Tento návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke a na úradnej tabuli dňa 26.7.2021. Bol  

odoslaný mailom poslancom, ako aj prevádzkovateľovi pohostinstva p. Róbertovi Korytkovi. Obci 

neboli doručené pripomienky k už spomínanému návrhu VZN.  

 
K bodu 4 – NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 
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A. SCHVAĽUJE 

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č.1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a 

čase prevádzky služieb na území obce Cabov s účinnosťou od 1.9.2021 

Hlasovanie o predloženom návrhu:                                                                                                                                                                                                                  

 

   

                                                                    

 

Návrh bol prijatý 

Ad 5) Schválenie Návrhu VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

Tento návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke a na úradnej tabuli dňa 28.7.2021 a bol 

odoslaný poslanom mailom. Neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky k tomuto VZN. Tento 

návrh bol spracovaný z dôvodu požiadavky riaditeľky MŠ – predmetné požiadavky boli doručené aj 

poslancom OZ. 

K bodu  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov  s účinnosťou od 1.9.2021 
 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 6) Prerokovanie žiadosti Ing. Mateja Škrabalu o vydaní stanoviska k výstavbe rodinného 

domu, príjazdovej cesty a  drobnej stavby na LV 75, CKN 66 v k.ú. Cabov  

Starosta obce sa vyjadril k danému bodu: „Predmetnú žiadosť p. M. Škrabalu bola odoslaná aj  mailové 

adresy poslancom OZ.  Potrebujeme vydať stanovisko – súhlasné alebo nesúhlasné. Osobne nemám 

nič proti stavbe, ale obec nebude k predmetnému pozemku investovať do inžinierskych sietí.  

Potvrdzuje sa, že je potrebné začať s myšlienkou dať spracovať územný plán obce. Pán Ing. Škrabala 

chce stavať na parcele CKN 66 ,LV č.75. Poprosím p Ing. Škrabalu, aby sa vyjadril ku svojmu zámeru 

a prípadne zodpovedal na otázky poslancov“. Pán Škrabala zodpovedal na otázky poslancov OZ, 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

    

Neprítomný: 0  
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ukázal projektovú dokumentáciu, vysvetlil kade bude viesť príjazdová cesta ku novostavbe. Ubezpečil 

zastupiteľstvo, že má súhlasné stanovisko od susedov.  

 

 

K bodu 6  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. SÚHLASÍ 

1. s vydaním kladného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na požadovanú výstavbu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 7)  Schválenie zakúpenia prívesného vozíka za  os. motorové vozidlo Dacia DASTER pre 

potreby obce, na základe vykonaného prieskumu trhu  

Na predchádzajúcom OZ sme riešili zakúpenie jednonápravového  prívesného vozíka za Daciu Daster.  

Podmienky boli takéto:  

Príves s kolesami pod ložnou plochou. JEDNONÁPRAVOVÝ NEBRZDENÝ PRÍVES - VALNÍKOVÝ 

Vonkajšie rozmery ložnej plochy: 2560x1560 mm Vnútorné rozmery ložnej plochy: 2500x1500 mm 

Bočnice: odnímateľné z pozinkovaného plechu výšky 350 mm + rohové stĺpiky Kolesá: umiestnené pod 

ložnou plochou - R13 Celková hmotnosť: 750 kg Náprava: nebrzdená, KNOTT 750 kg Maximálna 

konštrukčná rýchlosť prívesu: 130 km/hod Podlaha: protišmyková preglejka, hrúbka 12 mm Oporné 

koleso s držiakom Podlahové oko: 4 ks Rezervné koleso (R13) s držiakom. 

Oslovili sme 3 firmy:  MILTAK s.r.o. UNIMONT VMS, s.r.o , AUTOCAR s.r.o 

Tretia v poradí skončila firma AUTOCAR s.r.o s ponukou 1.393,98 € s DPH 

Druhá v poradí skončila firma UNIMONT VMS, s.r.o s ponukou 1.386 € s DPH  

Najlepšiu cenu ponúkla firma MILTAK s.r.o – Cena 1.378 € s DPH 

Predpokladaný termín dodania prívesu 6 týždňov. 

K bodu 7  – NÁVRH NA UZNESENIE 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. SCHVAĽUJE 
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1. Zakúpenie prívesného vozíka pre potreby obce s rozmermi   255 cm x 155 cm x 35cm   

jednonápravový  nebrzdený príves – valník s rezervným kolesom, kolesá pod ložnou plochou, 

oporným kolesom a 4 x podlahové oká v celkovej sume  do 1 378 € s DPH.  

B. BERIE NA VEDOMIE 

1. Predpokladaný termín dodania prívesu - 6 týždňov. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 8) Projektová dokumentácia: ,,Vjazd na pozemok – oprava   premostenia“, miesto                

stavby parc.č. 199/1, 206/3, 517, 528/1 k.ú. Cabov  

Projektová dokumentácia na opravu premostenia je už spracovaná, cena za projekt je 1 080 €. Projekt 

a FA za projekt starosta odoslal poslancom OZ na ich mailové adresy. Momentálne pani právnička  

rieši nevysporiadaný pozemok EKN 9 a CKN 199/1 (podaním na súd - obnovenie dedičského konania), 

bez ktorého nám nevydá stavebný úrad stavebné povolenie k stavbe. Starosta  obce informoval 

poslancov OZ, že na podnet otca duchovného sa boli pozrieť v obci Bačkov, kde je postavené 

premostenie z elektrických stĺpov ale premostenie nie je cez potok , ale cez ,,suchý kanál´´! Poslanci 

sa zhodli, že obec do takejto alternatívy nepôjde – bolo by to porušenie stavebného zákona -  čierna 

stavba, treba brať do úvahy, kto by za to znášal zodpovednosť.  Bohužiaľ, zase nás dobehli 

nevysporiadané pozemky , ktoré v minulosti vedenia obce neriešili... Poslanci OZ sa zhodli, že chcú 

premostenie riešiť, ale v súlade so zákonnými postupmi a nariadeniami. Starosta povedal: o finančnú 

pomoc zo strany štátu, úradu vlády alebo z PSK sa môžeme uchádzať, ak budeme mať všetky 

povolenia, reálne celý proces realizácie vidí v roku 2022.        

K bodu 8  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Spracovanú projektovú dokumentáciu ,, Vjazd na pozemok – oprava premostenia“ 

2. Cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.080 € s DPH 

 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 
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Ad 9) Informácia o požiadavkách MŠ v Cabove  

Starosta obce skonštatoval, že od jeho  pôsobenia sa obec snaží   každoročne investovať a 

modernizovať interiér MŠ. Vedúca ŠJ pri MŠ požiadala  Obecný úrad o zakúpenie umývačky riadu. P. 

riaditeľka požiadala o zakúpenie policovej  skrine, detskú zostavu, komodu a kreslo.  Umývačka riadu 

nebola na rok 2021 naplánovaná, bolo by na zváženie pri spracovaní rozpočtu na rok 2022 

zakomponovať dané zariadenie do rozpočtu. V prechádzajúcom období sme investovali do vybavenia 

do kuchyne. 

 Tento rok by sme chceli vyjsť v ústrety pani riaditeľke a zakúpiť detskú zostavu, komodu a 

uzamykateľnú skriňu.  

V Čičave je firmu Drevokom, ktorá sa ako jediná na Slovensku zaoberá poctivou výrobou nábytku do 

MŠ. Ostatné firmy dovážajú všetok nábytok z Poľska.   

  

K bodu 9  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. SCHVAĽUJE 

1. Postupnú modernizáciu priestorov v MŠ Cabove 

2. Zakúpenie nábytok detskej zostavy, uzamykateľnú skriňu a 2 ks komody v sume 1063,99 € 

s DPH. 

B. BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2022 zakúpenie umývačky riadu pre kuchyňu  školskej 

jedálni v MŠ Cabov 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 10) Informácia o vykonaní kontroly v obci Cabov Sociálnu poisťovňou 

Dňa 2.8.2021 Sociálna poisťovňa pobočka Vranov nad Topľou doručila Obecnému úradu, oznámenie 

o vykonaní kontroly. Kontrola bude zameraná na odvody poistného a kontrolu plnenia povinnosti 

zamestnávateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 

Kontrolované obdobie : od 1.7.2018 do 30.06.2021 
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Bolo potrebné pripraviť doklady o vzniku a zániku pracovnoprávnych vzťahov, mzdové listy 

zamestnancov, výplatné listy, rekapitulácie, evidenciu dochádzok, zoznam poslancov , zápisnice 

z ustanovujúceho zastupiteľstva a ostatné doklady za dané obdobie. 

Pripravená dokumentácia bola  odovzdaná  osobne na pobočke Sociálnej poisťovne vo Vranove nad 

Topľou dňa 12.8.2021. 

K bodu 10  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. BERIE NA VEDOMIE  

 

1. Informáciu o vykonaní kontroly v obci Cabov zameraná na odvod poistného  na sociálne 

poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia  povinností 

zamestnávateľa uložených v zmysle zákona č.461/2003 Z.z. o soc. poistení 
 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 11)  Diskusia – Rôzne 

1. Informácia o schválení dohody medzi ÚPSVaR a obcou Cabov  

Obec má schválenú - Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných 

miest v rámci národného projektu ,, Cesta na trh práce3“-Opatrenie č.1 podľa §54 ods.1písmena a) 

zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť, pre profesiu:  

Učiteľ v predškolskom zariadení  

Schválená suma 10 107,36 €.  Oprávnenými nákladmi je úhrada 85% z CCP zamestnanca počas 12 

mesiacov. Po dobu 5 mesiacov sme povinný podporené pracovné miesto udržať bez poskytnutia 

finančného príspevku. 

 

2. Poslanec Ing. Peter Hric požiadal, aby bol odstránený drevený stĺp pri zastávke, nakoľko je už 

vplyvom poveternostných  podmienok poškodený. 

 

3. VODOJEM –Starosta skonštatoval, že je potrebné opraviť fasádu, strechu vodojemu. Ceny 

stavebných materiálov rapídne išli hore, preto opravy zrealizujeme  svojpomocne za pomoci p. 

poslanca M. Oreniča  
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4. Príprava garážových dverí pre vozík – úloha pre p. poslanca Ing. P. Hrica 

5. Dňa 18.7.2021 sa konala  výročná členská schôdza,, Lesnej spoločnosti Cabov, pozemkové 

spoločenstvo´´– kde bol prizvaný starosta obce, vystúpil pred členov výboru so zámerom obce 

o odkúpení parcely EKN 1614/1. Členovia LS Cabov PS  súhlasili s vyňatím predmetnej 

parcely zo spoločnej nehnuteľnosti. 

6. Čo sa týka organizovania kultúrnych podujatí v obci tento rok– poslanci sa zhodli na šetrení 

finančných prostriedkov obce / most/. 

 

K bodu 11  – NÁVRH NA UZNESENIE  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácie uvedené v  11) Diskusia- Rôzne v bodoch 1 až 6.  

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý. 

Ad 12)   Návrh na uznesenie 

Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľa Lukáša Horvátha, aby predniesol návrh na 

uznesenie zo 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 15.08.2021 

Ad 13)   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásil ho za 

ukončené . 

 

Ukončenie zasadnutia: 15.00 hod. 

 

Zapísal: Lukáš Horváth 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

    Ing.Peter Hric 

 

                                       Mikuláš Nemčík 

 

V Cabove, 15.8.2021 

                                                                                                                         Viliam Popaďák   

                                                                                                                            starosta obce 


